
STANDARDY SPOD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

1 
 

 STANDARD 14 – NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA 

DALŠÍ SUBJEKTY 

KRITÉRIUM 14A 

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických 

a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými 

v individuálním plánu ochrany dítěte. 

Spolupracující subjekty 

Pracovníci OSPOD jsou v rámci kompetencí daných zákonem č. 359/1999 Sb. Odpovědni za vedení 

svých případů. Při výkonu sociálně-právní ochrany v rámci své koordinační role doporučují svým 

klientům využití návazných služeb a odborných pracovišť. Odborné služby jsou doporučovány 

s ohledem na individuální potřeby konkrétních případů na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho 

rodiny a cílů podpory stanovaných v individuálním plánu ochrany dítěte.  

Pracovníci OSPOD mají přehled o službách poskytovaných spolupracujícími subjekty. V případě 

potřeby klíčový pracovník případu na OSPOD klienta se službou seznámí a motivuje ho k řešení jeho 

nepříznivé situace za využití spolupracující služby. Služby doporučuje v takovém rozsahu, aby jejich 

množství bylo pro klienta přijatelné a nepřekračovalo jeho kapacitu a možnosti (časové, dojezdové či 

jiné). Pracovníci OSPOD klienta na službu odkáží nebo předají kontakt na službu. V případě potřeby 

klíčový pracovník návaznou službu klientovi přímo zprostředkuje nebo se může se souhlasem klienta i 

organizace účastnit úvodní schůzky (úvodní schůzka se uskuteční buď v kanceláři OSPOD nebo 

v prostorách spolupracující organizace).  

Mezi spolupracující subjekty řadíme státní i nestátní subjekty, které poskytují širokou škálu služeb. 

Výčet sociálních služeb a odborných zařízení/pracovníků, se kterými orgán sociálně-právní ochrany 

spolupracuje na místní úrovni ORP Ústí nad Orlicí je uveden v příloze. 

Aktualizaci tohoto přehledu zajišťuje vedoucí oddělení jednou ročně. Poslední verze přehledu je 

klientům zpřístupněna na veřejném místě – nástěnka OSPOD a na webových stránkách úřadu. 

Za aktualizaci je odpovědný vedoucí oddělení. 

Jedním z cílů OSPOD Ústí nad Orlicí je mít přehled o nově vznikajících službách pro děti a rodiny 

poskytovaných v ORP Ústí nad Orlicí, již navázanou spolupráci v zájmu klientů udržovat a 

zkvalitňovat. Zástupci OSPOD (vedoucí oddělení či jím pověřený pracovník) se aktivně účastní 

Komunitního plánování v Ústí nad Orlicí, kterého se účastní také ostatní spolupracující subjekty.  
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Zástupce OSPOD se podílí na účasti a prezentaci na každoročním „Veletrhu sociálních služeb“ města 

Ústí nad Orlicí. Jedná se o oficiální prostor, kde své služby prezentují spolupracující subjekty a kde je 

možné navázat spolupráci, popřípadě získat nové kontakty a přehled a o aktuálních poskytovaných 

službách a situaci v daných subjektech. Pracovníci OSPOD jsou také aktivními členy orgánech a 

komisích města a pracovních setkání ostatních resortních specialistů na práci s mládeží. Pracovnice 

náhradní rodinné péče se zapojují do aktivit v rámci „týdne pěstounství“ v Pardubickém kraji, kde 

navazují spolupráci s organizacemi poskytujícími specifické služby pro cílovou skupinu klientů 

z oblasti náhradní rodinné péče. 

V rámci projektů ESF, do kterých se OSPOD MěÚ Ústí nad Orlicí zapojuje byly uspořádány workshopy 

pro vzájemné sdílení zkušeností, navázání či zlepšení spolupráce s pracovníky neziskových organizací, 

úřadu práce, OSSZ, zdravotních pojišťoven, škol, lékařů – pediatrů, pracovníků novorozeneckého 

oddělení Orlickoústecké nemocnice apod.  

Vedle těchto formálních aktivit se pracovníci OSPOD účastní kulatých stolů, odborných konferencí, 

kazuistických seminářů, besed či jiných setkání s ostatními odbornými službami v oblasti služeb pro 

děti a rodiny. V oblasti náhradní rodinné péče pracovnice udržují úzké kontakty s doprovázejícími 

organizacemi pěstounů i dalšími službami pro tuto cílovou skupinu.  


